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RESUMO
Fazemos parte de uma sociedade extremamente consumista, o que

é exacerbado pela contínua rotatividade de produtos. Como integrantes
de tal sociedade, dispomos da moda, um importante fenômeno social
deste milênio, como um modelo seguro para medir as motivações
comportamentais e socioeconômicas de diferentes camadas
populacionais. Através da moda, pode-se analisar os arquétipos sociais,
culturais e inclusive psicológicos de um determinado período da história.
O fenômeno da moda é tão importante que mesmo as revistas especia-
lizadas no assunto constituem um material importante para uma análise
de diferentes épocas, representando um verdadeiro instrumento de leitura
da sociedade. A proposta deste artigo é apresentar, de forma sistêmica,
a relação entre moda e comportamento do consumidor, assim como
apontar ao leitor os fatores que influenciam o chamado processo de
decisão de compra do produto de moda.

PALAVRAS-CHAVE: moda, comportamento, cultura, sociedade,
comunicação.

Considerações Iniciais

Uma verdadeira coqueluche foi o que causou
Farrah Fawcett ao ostentar suas longas
madeixas em meados da década de 1970, sen-

do imitada por grande parte das mortais do planeta. O
penteado de Jill Munroe, personagem de Fawcett no
se-riado Charlie's Angel, no Brasil, "As Panteras",
a tornou ilustre. Fawcett rapidamente tornou-se um
ícone na divulgação de grandes empresas de cosmé-
ticos, em especial de xampus e condicionadores. A
imagem da atriz também invadiu os comerciais de
televisão, vendendo a mais variada gama de produtos,
até mesmo brinquedos, gerando lucros extraordinários
para as indústrias que tiveram seus produtos as-
sociados à atriz.

Até que ponto a moda é sustentada pela mídia?
Até que ponto os meios de comunicação influenciam
o nosso estilo de vida e comportamento? Somos seres
extremante influenciáveis pelos outros e pelas circuns-
tâncias. Talvez por esse motivo a moda seja algo tão
sazonal, sempre em constante mutação. Segundo J.
B. Pinho (2001, p. 9), são "os impulsos incontroláveis
e aparentemente sem explicação que nos levam, no
viver agitado, a tomar atitudes que podem alterar há-
bitos, mudar comportamentos e a transformar, assim,
o que constitui o nosso dia-a-dia".

O produto de moda, como bem de consumo, tende
a adequar-se às necessidades do consumidor exigente.

*Ex-aluna MBA 1a Gerência em Marketing, ESPM-RS, 2005/1.
e-mail: jzanettini@pop.com.br
** Mestre em Ciências da Computação UFRGS, MBA Marketing de Serviços
ESPM/RS, Professor ESPM, Gerente de Serviços da Service It Solutions
e-mail: fshaan@espm.br

ABSTRACT
We live in a highly consumerist society, aggravated by a continuous

turnover of products. As part of this society, we make use of fashion, an
important social phenomenon in this millennium, as a safe model to
measure behavioral and social-economic motivations in different layers
of population. Through fashion one may analyze the social, cultural
and even psychological role models of a certain period in history. The
fashion phenomenon is of such importance that even fashion magazines
constitute a valuable material once it helps summarize humanity at
any given time. The intention of this article is therefore to present, in a
systematic approach, the relation between fashion and consumer
behavior, as well as show the factors that influence the so-called purchase
decision-making process of fashion products.

KEY WORDS: fashion, behavior, communication, culture, society.

Por causa da globalização acelerada e do desenvol-
vimento dos meios de comunicação, é possível o
acompanhamento permanente desse universo, tanto
pelas novidades das maiores e mais modernas indús-
trias de fiação e tecelagem, feiras mundiais ou lança-
mentos de tendências, como pela apresentação de des-
files dos lançamentos da semana de moda de Paris ou
Nova York, em questão de segundos.

A moda, como reflexo de nossa sociedade, é mu-
tável por si própria, respondendo às necessidades do
consumidor e deixando transparecer sua personalidade
e seu comportamento através do simples ato de vestir.
Com o surgimento do Prêt-à-Porter, em 1949, a moda
e a indumentária tornaram-se acessíveis às grandes
massas, já que as roupas começaram a ser produzidas
em grande quantidade. Isso favoreceu o crescimento
das empresas do setor, a competitividade e a gerência
das técnicas de marketing.

Moda e Sociedade
São várias as sensações que uma peça de roupa pode

transmitir. Na maioria das vezes, a vestimenta é posta
como forma de disfarce, de imposição de máscaras
sociais, para fantasiar uma situação ou sugerir a sensação
de poder, bom gosto e elegância, além de trazer benefícios
em termos de competitividade. Conforme é salientado
por Barnard (2003, p. 24):

Diariamente tomamos decisões sobre o status e o
papel social das pessoas que encontramos basea-
dos no que elas estão vestindo: tratamos suas roupas
como hieróglifos sociais, para usar o termo de Marx
(1954, p. 79), que escondem, mesmo quando comuni-
cam, a posição social daqueles que as vestem.
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Na década de oitenta, a maioria das mulheres vestia-
se de forma masculinizada, a fim de competir de igual
para igual com os homens no mercado de trabalho. Isso
vinha há muito tempo sendo sugerido por Yves-Saint-
Laurent, eterno apreciador do universo feminino, desde a
década de sessenta, com a criação do smooking para
mulheres. A dinâmica entre moda e comportamento no
século XX, entretanto, já vinha sendo pautada por estilistas
como Paul Poiret, um dos maiores criadores de moda e
formadores de opinião do século XX, que propôs uma
silhueta extremamente audaz para os padrões da década
de vinte. Era a moda das melindrosas, do cabelo la
garçonne, do tênue exibicionismo de algumas partes do
corpo, do achatamento do busto e da remoção do espartilho,
objeto de tortura e aprisionamento para tantas mulheres.

A partir da Primeira Grande Guerra, as mulheres
passaram a trabalhar para garantir o sustento da família,
porque os homens haviam partido para a batalha. Suas
vestes não tinham mais a necessidade de ostentação.
Eram tempos difíceis e de extrema escassez, inclusive a
de tecidos. A partir de 1940, com exceção das grávidas,
era terminantemente proibida a confecção de um manto,
por exemplo, com metragem superior a quatro metros.
Então, com o final da guerra, no ano de 1918, as mulheres
estavam um tanto quanto audazes para os padrões da
época. Saíam para grandes festas, usavam decoles
profundos e inclusive fumavam. Era o começo da liber-
tação feminina, o que causou um certo furor na sociedade.
Haveria certamente um refluxo nesse processo, e lá
estava a moda para acompanhá-lo: abolir tais costumes
foi a melhor solução para refrear tamanha liberdade.
Assim, as mulheres voltaram a ser mães, esposas e
donas-de-casa exemplares. Foi neste momento que Dior
captou tais mudanças e, em 1947, lançou aquilo que lhe
traria o maior lucro e seria um dos mais significativos
acontecimentos da moda até então: o New Look, com a
volta do tão temível e aprisionador espartilho.

Analisando a evolução e a mudança na moda, nota-
se que, a cada período da história, uma parte do corpo
feminino é posta em evidência, como mostraria a teoria
criada por Flugel sobre a relação entre o corpo feminino
e a sociedade. Ele argumentou que "as mudanças nas
zonas erógenas (...) eram responsáveis pelas transfor-
mações na moda" e que "diferentes zonas tornam-se
objeto de interesse porque refletem tendências sociais"
(apud SOLOMON, 2002 p. 405). Às vezes, o interesse
sexual de uma cultura na anatomia feminina está nas
ancas, no busto, nas pernas, e esse interesse muda em
um curto período de tempo, de forma contínua. Basta
lembrar a Farthigale, que consistia em uma anágua
armada por arames, madeira ou barbatanas de baleia
surgida por volta de 1945. Essa armação ficava debaixo
do vestido, ressaltando as virtudes calipígias daquelas que

a usavam. Neste início de milênio, observa-se que a
atenção para o corpo feminino está voltada para o busto,
e exatamente por isso um número significativo de mulhe-
res tem colocado próteses de silicone.

Nichos de Mercado de Moda
Há nichos de mercado que, no decorrer do novo

milênio, vêm ganhando espaços de forma considerável
no ramo da moda. Há que se fazer uma consideração
sobre o público masculino, que, geralmente, não consome
em termos de moda e indumentária o equivalente ao fe-
minino. Até o século XVII, os homens se vestiam de for-
ma mais ostentadora que as mulheres. Após esse período,
o ato de vestir-se de forma exagerada passou a ser uma
prerrogativa feminina, já que as roupas eram de difícil
locomoção, tornando de certa forma o sexo feminino apto
ao ócio. Porém, no final do século XVIII, graças às
habilidosas mãos de alfaiates ingleses, que souberam
como ninguém trabalhar com as técnicas de alfaiataria,
desenvolveram-se modelos mais ajustados aos corpos
masculinos, utilizando-se materiais finos como a seda.
"Essa roupa ajustada era a essência do dandismo", cita
Laver (2001, p. 158). Algumas personalidades, como o
escritor Oscar Wilde, orgulhavam-se de sua boa aparên-
cia, usando roupas com corte impecável, com o colarinho
da camisa alva virado para cima.

Presentemente os dândis ganharam novamente seu
lugar na moda, porém foram nomeados de uma forma
diferente. O novo dândi agora é chamado de homem
metrossexual, ou seja, um homem que vive nas grandes
metrópoles, se interessa por moda, por cultura, cuida do
corpo e da aparência e, principalmente, gosta do sexo
oposto. Há ainda o público GLS (Gays, Lésbicas e Sim-
patizantes), nicho de mercado que apresenta, na maioria
dos casos, muita cultura e vê a moda como identidade
visual. Esse público vem crescendo de forma significativa,
o que atrai o interesse de vários estilistas. Por exemplo,
em meados de 1980, Jean Paul Gaultier, estilista de
grandes estrelas como Madonna, pôs na passarela ho-
mens extremamente belos e bem maquilados vestindo-
se de forma feminina.

Também passou a ser valorizado o público infantil e
adolescente, que é um dos maiores compradores de moda
e influenciadores no processo de decisão de compra. Ou-
tro público que ganhou destaque foi o dos idosos: segundo
estudos demográficos, por volta de 2050, haverá cerca
de dois bilhões de pessoas com mais de 60 anos, ou seja,
quase um quarto da população mundial. Seria interessante
que as empresas se preocupassem com tais nichos de
mercado, satisfazendo, assim, às necessidades de um
número maior de consumidores. Há muitos outros nichos
que poderiam ser mencionados no ramo de moda, como,
por exemplo, o mercado de roupas tamanho grande, já
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que o número de obesos vem aumentando consideravel-
mente em todo o mundo.

Não por acaso, Braudel teria observado que "onde a
sociedade permaneceu mais ou menos estável, a moda
mostrou-se menos propensa à mudança" (apud BAR-
NARD, 1981, p. 312). Isso vale particularmente quando
são consideras as populações de baixa renda. Braudel
argumenta que, "se o mundo inteiro fosse pobre, a moda
da mesma forma não existiria (...), por exemplo, o poncho
indiano do Peru pode ser visto em uso, hoje, como há du-
zentos anos" (apudBARNARD, 1981, p. 314). Há casos
mais radicais: a burka, veste adotada pelas muçulmanas
como símbolo de religiosidade e submissão, é usada há
séculos, e a punição para aquelas que ousarem removê-
la pode ser até mesmo a morte. De modo diferente, nas
sociedades ocidentais desenvolvidas, o mercado da moda
gera bilhões de dólares anuais, sendo um dos negócios
mais rentáveis do planeta.

O Luxo da Moda

O grupo LVMH, Louis Vuitton Moet Henessy, fatura
cerca de 11 bilhões de dólares anualmente com a gerência
de marcas suntuosas como as ostentadoras maisons
Christian Dior, Fendi, Kenzo, Marc Jacobs, Givenchy,
Donna Karan, Christian Lacroix, Pucci, Louis Vuitton,
entre outras. Este último, sucesso absoluto de vendas,
não comercializa uma legítima bolsinha a menos de U$
250 mil, ocasionando, em muitos países, o infortúnio da
cópia com valor muito inferior. Foi o que aconteceu com
Pierre Cardin, que já no início da década de oitenta
gerenciava cerca de 540 contratos de licença. Foram
tantos os produtos que se tornou quase impossível o
controle das mercadorias.

De alguma forma, homens e mulheres ostentam ri-
queza e luxo, evidenciando, mesmo que de maneira
distorcida, o seu poder aquisitivo em relação aos bens
materiais. Por exemplo, não tendo o suficiente para
comprar um vestido Armani cravejado de cristais
Swarowski ou um costume de pura lã feito sob encomen-
da, o consumidor adquire, então, um exemplar da célebre
fragrância Aqua di Giò, uma clássica gravata ou um
par de meias de seda, cujo valor é, de certa forma, aces-
sível ao bolso, mas garante status pelo valor agregado
que a marca oferece. É por esse motivo que algumas
pessoas compram em várias prestações o celular de
última tecnologia usado pelas estrelas de cinema ou o
carro dirigido por um galã no comercial de televisão. Há
o caso de uma clássica entrevista concedida por Marylin
Monroe, em meados da década de cinqüenta, escanda-
lizando a puritana sociedade americana ao dizer que, para
dormir, usava apenas alguma gotinhas de Chanel n" 5.
As declarações da atriz causaram um verdadeiro frisson,

resultando no crescimento das vendas da fragrância
criada por Chanel em 1922.

Processo de Compra de
um Produto de Moda

Deve-se levar em consideração a preocupação em
atingir o público-alvo através dos meios de comunicação.
Dentre os veículos de informação, há vários elementos
que podem beneficiar as empresas do ramo do vestuário,
como a televisão por assinatura, as revistas e publicações
de moda, sem contar o auxílio de bureaus de estilo,
outdoors e mídia externa, mala direta, entre outros. Isso
favorece a comunicação e induz à lembrança da marca,
produto ou serviço.

Ainda é necessário que, no processo da venda ao
consumidor final, a empresa prepare muito bem seus
vendedores, pois são eles que muitas vezes despertarão
os sonhos e os desejos de compra. É importante que o
vendedor adivinhe e identifique as necessidades do cliente,
evitando o surgimento da dissonância cognitiva, ou seja,
as frustrações obtidas após ou durante o ato da venda. É
o que acontece quando se adquire um par de sapatos novos
que nunca sairão do armário após a compra. Como reforça
Giglio (1996, p. 24), consumir é escolher através das
alternativas propostas pelo mercado aquela que nos parece
ser mais adequada para preencher as nossas expectativas.
Escolher é eliminar as alternativas através do seguinte
processo de seleção:

• Percepção dos desejos e expectativas;
• Busca de alternativas para supri-los, utilizando todos
os recursos disponíveis, tais como memória, inteligên-
cia, conversa com usuários, informação nos pontos
de vendas, atenção aos comerciais;
• Escolha da alternativa mais apropriada, sendo eleita
a que melhor parece suprir minhas expec-tativas,
dentro de minhas possibilidades financeiras e que
oferece maiores facilidades;
• Julgamento da adequação de consumo. É o momento
em que fazemos duas perguntas básicas:
1) É certo realizar este consumo agora?
2) Os outros aceitam que eu realize este consumo
agora?
• Ato de compra. Neste momento eu organizo um pla-
no de compra e o executo. A empresa que oferece
maiores facilidades de compra ganha a minha
preferência.
•Avaliação pós-compra. Após ou durante o consumo
de produtos/ serviços, verificamos o quanto eles
realizam nossas expectativas. Também é necessário
que a empresa acompanhe o pós-venda, para minimizar
ou mesmo evitar a ocorrência de frustrações.

Deve-se analisar ainda certos fatores influenciadores,
como o mix de marketing, as características sociais,
culturais, pessoais e psicológicas do consumidor, bem
como as características de quem realmente interfere no
chamado processo de decisão de compra, influenciando,
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decidindo e comprando para outros usarem.
Há que se considerar, sempre, que o ciclo de vida de

um produto de moda, quando aceito, é geralmente muito
acelerado, sendo caracterizado por uma baixa aceitação
inicial que, caso o produto seja aprovado, rapidamente
cresce, chega a seu ápice e logo após entra em declínio.
Por exemplo, no Brasil, estampas que imitam a pele de
animais como tigres, onças e zebras constantemente es-
tão em voga e, após um curto período de tempo, entram
em declínio (como demonstra a Figura 01), o que não
acontece com clássicos da moda, como, por exemplo, o
pretinho básico e o célebre jeans Levi's 501, que têm um
ciclo de aceitação longo.

Figura 01: O Ciclo de Vida
de um Produto de Moda

Fonte: Solomon, Michael R. Comportamento do Consumidor.
Comprando, Possuindo e Sendo (2002, p.408).

Há casos em que o produto de moda simplesmente
não é aceito pelo consumidor final, o que geralmente ocor-
re quando tal produto é de extrema vanguarda. Para evitar

isso, é preciso manter uma constante preocupação com
a pesquisa de moda que precede a apresentação de uma
coleção pela empresa, bem como um amplo conheci-
mento de seu mercado, seu segmento-alvo, e dos fato-
res econômicos que envolvem tal mercado.

Considerações Finais

Como lembraria Pinho, é correto argumentar que
"somos integrantes de uma sociedade de consumo, fruto
da industrialização e do desenvolvimento técnico". Assim,
"o acirramento da concorrência, a globalização, o surgi-
mento do consumidor mais informado, mais crítico e mais
consciente levam a empresa à constatação de que fer-
ramentas e atividades de comunicação não mais podem
ser utilizadas isoladamente" (PINHO, 2001, p. 10-16).

A moda, como figura semiótica e artística, desen-
volveu-se muito nas últimas décadas devido aos meios
de comunicação, que têm um papel importante na
divulgação e no alcance da influência dos produtos de
moda e indumentária em seus respectivos nichos. Nunca
a roupa teve tanta importância como neste início de
milênio, servindo como parâmetro para medir o compor-
tamento humano.

Para finalizar, é importante ressaltar que, no processo
de tomada de decisão de compra do produto de moda,
deve-se levar em consideração a importância do plano
de comunicação, pois é através desse meio que os clientes
se identificam com o produto, o que, por sua vez, induzirá
ao processo final de compra.
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